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1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie  jest  rezultatem badań realizowanych w 2020 roku w

ramach  Centrum  Inicjatyw  Lokalnych  Strzeszyn,  prowadzonego  przez

Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci. Działania CIL Strzeszyn zostały sfinansowane z

budżetu Miasta Poznania i  objęły swoim zasięgiem teren całego administracyjnego

osiedla Strzeszyn. 

Diagnoza potrzeb społecznych ma na celu poznanie miejsca i mieszkańców,

odpowiedzieć  na  pytania  dotyczące  “jak  jest”  na  fyrtlu  oraz  służyć  pomocą  w

planowaniu przedsięwzięć wspierających mieszkańców. Opracowanie kierowane jest

zarówno  do  samych  mieszkańców  jak  też  instytucji,  organizacji  społecznych  czy

przedstawicieli  Rady Osiedla Strzeszyn.  Jest  to pierwsze tego typu badanie na tym

terenie,  które  -  realizowane  w  mało  sprzyjającym  pandemicznym  czasie  -  będzie

wymagało pogłębienia  w następnych latach. 

Diagnoza potrzeb społecznych Strzeszyna może być podstawą do planowania

dalszej  pracy  z  mieszkańcami  zgodnie  z  modelem  Organizowania  Społeczności

Lokalnej, którego założenia towarzyszyły również w działaniach podejmowanych w

ramach  CIL Strzeszyn.  Model OLS zakłada m.in:

• aktywizowanie i mobilizowanie społeczności lokalnej,

• wspieranie lokalnych grup społecznych,

• wspieranie  lokalnej  komunikacji  między  grupami  mieszkańców,  instytucjami 

oraz udostępnianie informacji.

• budowę  i  rozwój  partnerstwa  lokalnego  skoncentrowanego  na  osiąganiu

trwałych  i korzystnych zmian społecznych,

• integrowanie i edukowanie mieszkańców.

Praca zgodnie z modelem OLS jest procesem długotrwałym, zmierzającym do

stworzenia sieci współpracy lokalnej, która będzie wspierać się i rozwiązywać lokalne

problemy w celu poprawy ogólnej jakości życia w danej tkance miejskiej.
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Badania i opracowanie

Diagnoza  została  oparta  o  badania  przeprowadzone  w  trakcie  działań

realizowanych na terenie osiedla, we współpracy z CIL Sołacz i  innymi podmiotami

(m.in  Mobilnym  Instytutem  Kultury,  Centrum  Otwarte,  Radą  Osiedla  Strzeszyn,

Fundacją  Malta,  Warsztatownią  Artystyczną,  Przystanią  Artystyczną,  Strzeszyńskim

Klubem  Seniora).  W badaniach  wykorzystano  m.in  wywiady  pogłębione,  spacery

badawcze, szkice wyrażeniowe, obserwacje terenowe oraz badania ankietowe.

Warto odnotować, że dane zbierane były przez mieszkańców Strzeszyna, którzy na co

dzień pracują w innych obszarach, mieszkają w różnych częściach Strzeszyna i znają

swoją społeczność.

Szczegółowe  informacje  na  temat  metod  badawczych  zastosowanych  w  ramach

prowadzonej diagnozy zamieszczone zostały w załączniku 1. 

W opracowaniu po szkicu historycznym przedstawiono trzy główne działy o

ludziach,  o  miejscu,  o  akcjach. W tych zakresach dokonano pogłębionej  analizie

ludności  zamieszkałej  na  terenie  Strzeszyna  z  uwzględnieniem  wpływu  czasu

pandemii, roli poszczególnych  przestrzeni i terenów, a także opisie wydarzeń i działań

podejmowanych na Strzeszynie w 2020, ale także 2019 roku. Każdy rozdział zawiera 

podsumowanie. 

Koniec  opracowania  stanowią  wnioski  i  rekomendacje,  mogące  stanowić

podstawę  dla opracowania następnych działań podejmowanych wraz z mieszkańcami

i  lokalnymi  partnerami  i  mających  na celu  większą integrację,  budowę partnerstw

lokalnych i wspieranie wspólnot Strzeszyna. 

Autorzy
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Stowarzyszenie „Strzeszyn dla Dzieci” istnieje od 2009 roku. Powstało z inicjatywy

kilku rodziców w celu popierania inicjatyw podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z osiedli: Strzeszyn, Strzeszyn Grecki, Strzeszyn

Literacki  i  Strzeszyn  Stary,  wspierania  i  inicjowania  działań  tworzących  bezpieczną

przestrzeń dla dzieci i młodzieży. Od samego początku wspiera i inicjuje działania na

rzecz przestrzeni i miejsc przyjaznych rodzicom z dziećmi, powstawania terenów do

zabawy,  rekreacji,  sportu  i  wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży  oraz  rodzin.

Upowszechnia  kulturę  dzieci  i  kulturę  młodzieżową oraz  wspiera  system  edukacji

dzieci i młodzieży. Dzięki podejmowaniu działań  lokalnie, członkowie stowarzyszenia

nawiązali  kontakty i  współpracę z organizacjami i  grupami rodziców i mieszkańców

osiedli. 

Od  10  lat  organizuje  Festyn  Rodzinny  we  współdziałaniu  z  władzami,

instytucjami  oraz  organizacjami  zainteresowanymi  wspieraniem  aktywności

Stowarzyszenia. Organizuje przy tej okazji wystawy, wydarzenia sportowe i spotkania

propagujące cele Stowarzyszenia i nie tylko. Z przeprowadzanych niemalże corocznie

zbiórek  pieniężnych,  dzięki  wsparciu  mieszkańców  i  sponsorów,  funduje  elementy

wyposażenia placów zabaw i terenów zieleni na naszych osiedlach. 

Stowarzyszenie  nie  prowadzi  działalności  odpłatnej.  Wszystkie  środki  pozyskiwane

przez Stowarzyszenie służą realizacji naszych statutowych  celów.

dr. Dobrochna Bartkowiak -Nowak

Psycholog,  wykładowca,  przez  wiele  lat  zaangażowana  w  programy  wspierania

samorządności lokalnej, z pokolenia budowniczych, od 23 lat mieszka na Strzeszynie,

gdzie często bywa również jej troje dzieci i siedmioro wnucząt

Magdalena Garczarczyk

Architektka krajobrazu, animatorka, nauczycielka, mieszkanka Strzeszyna od  15 lat
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Natalia Mruczyk

Była  sekretarka,  opiekun  osób  niepełnosprawnych,  twórca  i  instruktor  rękodzieła

artystycznego,  pasjonat fotografii przyrody i  metamorfozy mebli.  Miłośnik zwierząt,

szczególnie  kotów.  Miłość  do  Strzeszyna  od  pierwszego  wejrzenia  i  wiosennego

oddechu trwa nieprzerwanie od 10 lat i przerodziła się w zamieszkanie na Strzeszynie.

Dorota Rychlewska-Serwa

Geograf, dziennikarka, tłumaczka i fotografka. Od 13 lat mieszkanka Strzeszyna. 

Paulina Suszka

Dziennikarka  i  dokumentalistka,  współautorka  autorka  cyklicznego  programu

telewizyjnego  poświęconego  historii  Poznania  pt.  Znaki  pamięci,  autorka  tekstów

dotyczących samorządu w Kronice Miasta Poznania.

W opracowaniu wykorzystano również zdjęcia zgłoszone na konkurs  „Strzeszyński 

fyrtel w obiektywie”

Podziękowania

Składamy podziękowania dla wszystkich osób, które zechciały wziąć udział  w

wywiadach,  badaniach,  spacerach badawczych  a  także podzielić  się  zdjęciami  oraz

opowieściami  o  Strzeszynie.  To  dzięki  zaangażowaniu  tych  osób  możliwe  było

stworzenie niniejszego opracowania.

W  szczególności  składamy  podziękowania  dla  Krzysztofa  Buczkowskiego, 

Małgorzaty Ćwiertni, Celestyny Konrad-Nogalskiej, Darka Krzeszowica,  Michała

Muchy, Marta Schmidt, Xeni Starzyńskiej, Lucyny Stasiak, Katarzyny Zalewskiej,

Dominiki Zdenki-Podlaszewskiej.
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Dziękujemy  również  za  współpracę  przy  działaniach  CIL  Strzeszyn   dla

Warsztatowi  Artystycznej,  Przystani  Artystycznej  Adama  Sypniewskiego,  SKC

Caritas,  Ferajny  św.  Moniki,  Pracowni  SAMO-dzielni,  Mulitigo  Teacher

Angielskiego Zacisza Strzeszyńkiego Klub Seniora, Mobilnego Instytutu Kultury,

Stowarzyszenia Miastocholizm, jury konkursowego w składzie Dorota Rychlewska-

Serwa, Mikołaj Kamieński, Daniel Nowicki oraz Dorocie Knychała- Gazda i Urszuli

Konys.
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2. Strzeszyn – największa wyspa w mieście

Aby  zrozumieć  specyfikę  Strzeszyna  trzeba  najpierw  koniecznie  spojrzeć  na

mapę.  Osiedle ma powierzchnię 12 km kw. Jego administracyjne granice wyznaczają

trzy linie kolejowe,(od zachodu, północy i wschodu), kanał Złotnicki oraz ruchliwa ulica

Lutycka  od  południa.  Ten  układ  komunikacyjny  czyni  z  osiedla  swoistą  wyspę  i

przekłada się wprost na szereg problemów, z którymi borykają się mieszkańcy.

Osiedle dodatkowo na 3 części rozcinają kolejne szerokie ulice – Biskupińska

biegnie między Starym Strzeszynem a nowym, a Koszalińska odcina rozległe tereny

leśne i rekreacyjne nad jeziorem Strzeszyńskim od obszarów zabudowy mieszkalnej.
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Druga rzecz, jakiej należy się przyjrzeć to historia,  miejsca i jego mieszkańców,

która miała kilka istotnych i brzemiennych w skutki odsłon.

Strzeszyn Pierwszy

Stary Strzeszyn ma kilkusetletnią historię, po raz pierwszy wzmiankowany był

w  roku  1388  jako  wieś  szlachecka.  W  1405  roku  pojawia  się  zapis  o  Grzegorzu

Papieżu,  młynarzu  ze  Strzeszyna posiadającym  młyn o  jednym kole.  W XVI  wieku

kolejny młyn stanął na gruntach miejskich i miał strategiczne znaczenie - jako jedyny

miał  monopol na  przemiał słodów piwnych. Konieczność stałego dostarczania słodu

(wykorzystywanego do produkcji podpiwków - typowego napoju w tamtych czasach)

spowodowała  zmiany  w  przebiegu Bogdanki, zwanej  wówczas  Flisą.  Intensywne 

prace związane z utrzymaniem drożności cieku a zatem pogłębianiem, oczyszczaniem

szerokiego i bagnistego koryta, prowadzone były aż  do XVIII  wieku. Nad Bogdanka

znajdowały  się  też  inne  prywatne  młyny  i  to  pozostałość  jednego  z  nich  można

oglądać przy Lutyckiej, przed przejazdem na Woli.

W  XV-XVI  wieku Strzeszyn  miał  kościół,  a  w  XIX  gorzelnię,  mleczarnię  i

cegielnie. O intensywności ich pracy świadczyć mogą Stawy Strzeszyńskie, znajdujące

się poniżej jeziora Strzeszyńskiego, powstałe w wyniku wydobywania gliny i torfu. W

1910 wybudowano przystanek kolejowy (rozebrany w 2013), a około 1914 staraniem

wielu mieszkańców jednoklasową szkołę (obecnie schronisko młodzieżowe Hanka).  

Przed wojną w Strzeszynku mieszkał profesor Józef Kostrzewski, odkrywca Biskupina,

To na jego cześć ulica prowadząca na Podolany nosi nazwę Biskupińskiej. Jego dom

przetrwał do obecnych czasów.

Do wybuchu II  Wojny Światowej tutejszy  majątek  znajdował  się  w rękach 

niemieckich. Należał do rodziny Maxa Jouanne`a z Klęki, dzierżawcą był także Niemiec

o nazwisku Retz. 
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Do Poznania Strzeszyn przyłączono w 1940 roku. W czasie II Wojny Światowej

w szkole funkcjonował obóz dla Żydów oraz brytyjskich jeńców wojennych. Młode

Żydówki, wykorzystywane były do prac przy zalesianiu okolicznych terenów i budowie

dróg -  najstarsi  mieszkańcy jeszcze to  pamiętają.  W tym samym czasie,  nakładem

pracy i nierzadko życia Żydów, powstało też jezioro na terenie Golęcina. Dno jeziora

wyłożone zostało macewami – część z nich, odsłonięta po obniżeniu się lustra wody

została  w  2019  roku  wyciągnięta  po  interwencji  mieszkańców  Poznania  i

zabezpieczona.1

W czasach powojennych  majątek  folwarku przeszedł  pod opiekę PGR,  a  w

1957 r.  przejął  go Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

(IBMER).  Pojawienie  się  Instytutu  zapoczątkowało  rozwój  budownictwa

indywidualnego.  Większość  mieszkańców  Starego  Strzeszyna  pracowała  w

gospodarstwie rolnym lub pracowniach naukowych Instytutu. 2

1 Na podstawie Kroniki Miasta Poznania, Kiekrz, Strzeszyn, Podolany, Wydawnictwo Miejskie 
Posnania 2013

2 Na podstawie 50 – lat historii ODDZIAŁU IBMER POZNAŃ - STRZESZYN, Poznań 2008
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“Jak wyglądał Strzeszyn? Była wtedy jedyna ulica Biskupińska, był Instytut. 

Było małe przedszkole, no i były te mieszkania, które są przy Biskupińskiej. Była

szkoła  wtedy  i  był  dom  profesora  Kostrzewskiego  dalej  na  Biskupińskiej(…)

I jeszcze  przy  IBMERze  był  taki  stary  majątek.  Ten  wyremontowany  budynek,

który tam jest teraz na żółto, to była dawniejsza gorzelnia. I była leśniczówka nad

jeziorem Strzeszyńskim. I to wszystko.”

wywiad z mieszkanką Starego Strzeszyna



W  latach  60-tych  i  70-tych błyskawicznie  zaczęły  wyrastać  domy,

rozpoczynając  nowy  etap  rozwoju  osiedla.  Przy  ulicy  Suwalskiej  stanął  budynek

Budomelu,  który stał  się charakterystycznym elementem krajobrazu. Mieścić się w

nim miał  Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr i  Upowszechniania Postępu w

Rolnictwie wraz ze stałą wystawą rolniczą, ale nigdy nie został ukończony.

Budowa  domów  jednorodzinnych  na  Strzeszynie  1973  (ze  zbiorów  CYRYL  Wirtualnego  Muzeum  Historii

Poznania) 
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““To  kiedyś  fantastycznie  funkcjonowało  wszystko.  Na  praktyki  zjeżdżali

studenci z Europy… instytut rzeczywiście działał prężnie. Sporo badań naukowych

prowadzono. Zresztą to osiedle, które tutaj  powstało to właśnie, żeby ściągnąć

pracowników naukowych na wysokim poziomie tutaj.  Dlatego, że to był jeden z

lepszych ośrodków tego typu w Polsce.“

wywiad z mieszkanką Starego Strzeszyna



Równolegle  z  rozwojem  osiedla  mieszkaniowego  rozwijały  się  też  tereny

rekreacyjne. W latach 60. przy jeziorze Strzeszyńskim powstał kemping, kąpielisko,

ośrodek  rekreacyjny,  co  związane  było  z  programem  rozwoju  masowej  kultury

fizycznej i turystyki. Pojawiła się w również restauracja  Oaza, która szybko stała się

chętnie odwiedzanym miejscem. 

Nad jeziorem Strzeszyńskim, 1975 (ze zbiorów CYRYL Wirtualnego Muzeum Historii Poznania) 

Początek lat  90. przyniósł kolejne zmiany. W budynku starej szkoły powstało

schronisko młodzieżowe “Hanka” – Strzeszyn szkołę stracił, a dzieci przekierowano do

oddalonej kilka kilometrów szkoły na leżących za torami Podolanach. Przejęty przez

dewelopera  został  budynek  Budomelu,  powstało  szereg  nowych  domów

jednorodzinnych, zaczęto budowę kościoła, co wiązało się z powstaniem parafii św.

Moniki.
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Strzeszyn Drugi

Jeszcze w latach 70-tych rozważano wykorzystanie południowej części osiedla

pod  lokalizację  Międzynarodowych Targów Poznańskich.  W 1978 roku odbyła się

wystawa  projektów  przedstawiających  propozycje  planów  zagospodarowania

przestrzennego po ewentualnej przeprowadzce MTP na Strzeszyn.

 

Wystawa pokonkursowa prac przedstawiających zagospodarowanie miejsca pod potrzeby MTP (ze zbiorów 

CYRYL Wirtualnego Muzeum Historii Poznania) 
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“To myśmy 17 lat temu ze Starego Strzeszyna wnieśli krzyż tam.. panowie

się zmieniali i ten krzyż tam nieśli, i tam go wkopali.. i wtedy zaczęło się osiedle

Greckie.”

wywiad z mieszkanką Starego Strzeszyna



„Teren między ul. Biskupińską na tzw. starym Strzeszynie a Golęcinem to były wielkie pola

rozjeżdżane jedynie  przez… czołgi,  które  pokonywały  drogę  z  jednostki  przy  ul.  Wojska

Polskiego  na  poligon  w Biedrusku.  Zresztą  na  terenie  dzisiejszego  osiedla  wojskowego,

które wybudowano w rejonie ul. Żołnierzy Wyklętych, znajdował się nawet mały poligon.

Najstarsi mieszkańcy starej części Strzeszyna pamiętają, jak zbierali na tym terenie łuski po

nabojach.” – pisał w Gazecie Wyborczej Tomasz Cylka.

Decyzja  o  przeznaczeniu  “pola  czołgowego”  pod budownictwo mieszkaniowe

zapadła w latach 80-  tych,  za czasów prezydenta Wituskiego.  Nowe osiedla miały

powstać  w  oparciu  o  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dzielnicy

autorstwa  warszawskiego  architekta  Piotra  Wichy,  który  w  1986  r.  wygrał

konkurs ogłoszony przez poznański SARP.  Dziś plan wisi jako gorzka pamiątka na

ścianie siedziby Rady Osiedla.

„Na mapie są i przedszkola, i szkoły. Tak – to nie pomyłka, piszę w liczbie mnogiej, bo już

30 lat temu architekci ze stolicy przewidzieli, że Poznań będzie się rozrastał i jedna szkoła

czy  przedszkole  na  takim  osiedlu  nie  wystarczą.  Nawet  przychodnia  była  na  mapach

rozbudowaną placówką, a wielka pętla autobusowa od razu zakładała, że jedna linia to też

będzie za mało.

–  Oni myśleli zupełnie inaczej niż późniejsi włodarze Poznania – przyznaje ze smutkiem

Arleta Matuszewska. Na mapie są nawet dwa kościoły oraz cmentarz. – Bo to był odważny i

wizjonerski  projekt,  który  uwzględniał  wszystkie  społeczne  potrzeby  mieszkańców  –

zaznacza. Nie mogło być inaczej, bo osiedle miało liczyć nawet 20 tys. osób.

Porównanie tej mapy z rzeczywistością prowadzi do smutnych konstatacji.  Z zielonych,

szerokich klinów niewiele  już  zostało.  Gdzie  się  tylko da,  deweloperzy wznoszą bloki,  a

swoje trzy grosze dołożyło miasto, które chce postawić tu 1,2 tys. mieszkań w systemie TBS.

Pierwszy etap inwestycji już się rozpoczął.”3

3          https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,105531,23639154,strzeszyn-mial-byc-

rynek-stoi-blok-spolecznicy-zamiast-sympatycznego.html
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Plan  ostatecznie  unieważniono  kolejną  wersją  Studium  Uwarunkowań

i Kierunków Rozwoju w 2008 roku.

Jak daleko stąd, jak blisko?

Choć nowe zabudowania położone były stosunkowo blisko Starego Strzeszyna -

w linii prostej to około 2,5 kilometra - jedynym bezpośrednim połączeniem była stara

droga  czołgowa,  którą  dało  się  sforsować  wyłącznie  czołgiem  lub  samochodem

terenowym.  Aby  więc  dostać  się  do  Strzeszyna  należało  się  wycofać  do  ulicy

Koszalińskiej - co zwiększało dystans do 5 kilometrów.

Nieustające problemy komunikacyjne, mimo upływu kilkudziesięciu lat, to do

dziś  najpoważniejszy  problem  tak  w  obrębie  osiedla,  jak  i  w  relacji  Strzeszyna  z

miastem. 

Domy  na  osiedlu  rosły  jak  grzyby  po  deszczu,  szybko  przewyższając  Stary 

Strzeszyn zarówno powierzchnią zabudowy jak i liczbą mieszkańców. Nowe budynki

jednorodzinne w dalszej części dały początek Strzeszynowi Literackiemu.

Potem  zapadła  decyzja  o  budowie  Osiedla  Wojskowego.  I  tutaj  w  planach

obok  budynków  wielorodzinnych  powstać  miały  szkoła,  przedszkole  i  posterunek
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““Na Radzie Osiedla Strzeszyn analizowaliśmy  ten wcześniej obowiązujący 

plan  -  co  przedstawiał  i  jakie  były  jego  założenia.  Dotarliśmy  do  rodziny

przewodniczącego komisji konkursowej, oceniającej przedłożone plany miejscowe

w konkursie urbanistycznym.  Zresztą mieliśmy też od niego samego uzasadnienie

wyniku konkursu . Co ważne on, jako członek komisji konkursowej, stwierdził że na

planie  Wichy  do  tej  pory  uczą  się  urbaniści,  bo  miał  tak  świetne  założenia  .

Niestety nic z tego nie zostało.”

wywiad z mieszkanką nowej części Strzeszyna



policji,  jednak  i  Agencja  Mienia  Wojskowego  z  czasem  wycofała  się  z  dalszych

inwestycji. Pierwsze budynki oddano w 2009 roku.  

Na  szkołę  Strzeszyn  czekał  prawie  20  lat.  Wybudowano  ją  na  południowo-

wschodnim  skraju  osiedla,  przy  ul  Hezjoda,  po  uchwaleniu  nowych  planów

zagospodarowania  przestrzennego  w 2008  r.  Wtedy  powstał  też  Park  Edukacji

Ekologicznej, oddano do użytkowania budynek kościoła Parafii o. Pio. 

Kolejne  kwartały  z  domami  jednorodzinnymi  oraz  nowe  zabudowania

wielorodzinne  wyrosły  między  ul.  Tołstoja  a  Biskupińską.  W  okolicach  Ronda

Czapskiego udało się zachować fragment terenu zieleni, na którym ulokowane  zostały

m.in. plac zabaw i  urządzenia sportowe, tworząc tzw. “Park Kaczmarskiego” lub “Park

przy Czapskim”. 

W  ostatniej  dekadzie  w  rejonie  tym  stanęły  budynki  ZKZL  oraz  kolejne

deweloperskie osiedle Nowy Strzeszyn uhonorowane wyróżnieniem w konkursie im.

Jana Baptysty Quadro. 

Wszystkie te nowe „osiedla na osiedlu” powstające od 30 lat budowane są przez

różnych deweloperów, więc i projektowane przez różnych projektantów, nie tworzą

spójnej  stylistycznie  i  funkcjonalnie  całości.  Spójności  brakuje  też  nazewnictwu,  do

czego jeszcze dalej wrócimy. 

Szkoła już dawno jest przepełniona i pracuje na dwie zmiany, bo w międzyczasie liczba

mieszkańców przekroczyła 8 tysięcy… 
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“Największym  wyzwaniem  dla  Strzeszyna  jest  utrzymanie  porządku,

opanowanie chaosu przestrzenno-architektonicznego ”

wypowiedz studenta, wychowanego na Strzeszynie Greckim
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Ludzie Strzeszyna wczoraj i dziś 

Przyglądając się społeczności Strzeszyna i badając doświadczenia tworzących ją

grup dostrzec można odmienne perspektywy zależne od momentu zamieszkania na

osiedlu i zasiedlonego rejonu. Nawiązując do historycznego spojrzenia odnajdujemy

kilka “fal osadników”:

• pionierzy  -  osoby, które zasiedliły Strzeszyn w latach powojennych, 60. I  70.

tworząc  wraz  z  rodzinami  i  zastanymi  mieszkańcami  społeczność  Starego

Strzeszyna

• budowniczy  -  czyli  osoby,  które  wprowadzały  się  na  dziewicze  tereny  od

początku  lat  90.  po  rok  2010,  tworząc  społeczność  Strzeszyna  Greckiego  i

Literackiego

• osadnicy trzeciej  fali  -  nowi  mieszkańcy,  którzy  wprowadzają się  na  tereny

Strzeszyna po 2010 roku

Nierozpoznaną  w  badaniu  grupą  stanowią  natomiast  wojskowi  -  osoby,  które

zamieszkały  na  terenie  zarządzane  przez  Agencję  Mienia  Wojskowego  w  ciągu

ostatnich  10  lat,  żyjące  w  obrębie  własnej,  zawodowo  związanej  społeczności,  na

wyraźnie wydzielonym obszarze.

Liczną,  ale  także  “osobną”  grupą  na  Strzeszynie  są  jeszcze działkowcy z  trzech

Rodzinnych Ogrodów Działkowych rozciągających się  wzdłuż  ulicy  Koszalińskiej  -

osoby mieszkające na działkach,  czasowo lub na stałe,  tworzą dość  hermetyczną i

odrębną  społeczność,  o  odmiennych  potrzebach,  nie  przejawiają  widocznego

zainteresowania nawiązywaniem kontaktów z mieszkańcami Strzeszyna i nie dzielą ich

codziennych problemów.

Nowa  grupa  na  społecznej  mapie  Strzeszyna  to  także imigranci  -  coraz  bardziej

liczni , przeważają wsród nich przybysze z Ukrainy, często to rodziny z dziećmi.
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Pionierzy i Budowniczowie
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„Byliśmy  małą  osadą  w  bezkresie  rozjechanego  błota,  poprzecinanego

brzeziną i byliśmy bardzo zżyci.”

Jedna z pierwszych mieszkanek osiedla Parkowego/Strzeszyna Literackiego, lat 60+

 “Jak  mój  mąż  zaczynał  staż,  to  napisał  do  mnie,  żebym  przyjechała

zobaczyć, bo tu w niedługim czasie będziemy mieszkać, jak tu wygląda (...)  Mąż

zostawił gumowce na stacji, wsiadł w autobus i przyjechał po mnie na dworzec…

myśmy tam szli z Kartuskiej pieszo… i jak z powrotem żeśmy wracali ja mówię: o

matko, gdzie my tutaj będziemy mieszkać… świat zabity deskami. (...) To był chyba

jakiś 58 rok, jak zaczęły budować się te domy pracowników tutaj… bo oni tu już

byli, jak ja w 61 roku tu przyjechałam.”

wywiad z mieszkanką Starego Strzeszyna

 “Mam lat 62. Mieszkam na Strzeszynie i od lat zajmuję się naszymi lasami.

no  bo  po  prostu  jestem  leśniczym.  Trafiłem  tutaj  i  tak  zostałem.  Woda,  las

uspokaja,  mało  ludzi…  dużych  skupisk  ludzi  nie  lubię,  więc  to  akurat  wszystko

pasuje, to współgra ze mną.

30 lat temu, jak żeśmy się tu przeprowadzili, to wysyłano nam świąteczne kartki z

napisem,  adresem:  “Strzeszynek  koło  Poznania  -  leśniczówka”.  I  dochodziły  :)

Czasami tylko “Strzeszynek koło Poznania plus imię i nazwisko” - i też dochodziły…

wtedy to trochę taka wieś była… ale to już się zmieniło.” 

wywiad z mieszkańcem Starego Strzeszyna



Pierwsze  na  nowym  Strzeszynie  wyrosły  bloki  przy  ul.  Owidiusza,  potem,  w

oddaleniu,  zaczęły  budować  się  szeregowce.  Powstawały  w  szczerym  polu,  na

najbardziej oddalonym od Starego Strzeszyna krańcu osiedla.

Największe  problemy  były  z  dojazdem,  każdemu  zdarzyło  się  ugrzęznąć  w

błocie.  Mieszkańcy  wozili  w  samochodach  łopaty  i  linki  holownicze,  i  ratowali  się

nawzajem, choć czasem trzeba było szukać gospodarza z ciągnikiem.
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 “Na początku jak się sprowadziliśmy nie było tu nic, na śniegu tylko tropy

ptaków, wykopy pod fundamenty, puste otwory okienne i  tylko jeden zamieszkały

segment. Strasznie, a dookoła kompletne pustkowie na wiele kilometrów, tylko dom

państwa Wieczorków w oddali...  Do sklepu Irka przy pętli  autobusowej było 800

metrów, jak śnieg stopniał błoto sięgało do połowy łydki. Gdy jechałam do pracy

nakładałam foliowe worki na nogi i zdejmowałam je na przystanku autobusowym.

Nie  było  dróg  ani  oświetlenia,  raz  w  drodze  do  domu  zostałam  napadnięta,

poturbowana i obrabowana, sąsiad mnie ratował, bo męża nie było w domu.” 

Jedna z pierwszych mieszkanek osiedla Parkowego/Strzeszyna Literackiego, lat 60+

 “Pierwszą  naszą  wspólną  inwestycją  był  zakup  kilku  wywrotek  żużlu  i

wyrównanie drogi na naszej ulicy. Mieszkało nas już wtedy z pięć rodzin. Potem

utworzyliśmy  formalne  stowarzyszenie,  bo  było  to  wymagane  do  budowy

prawdziwej drogi, miasto finansowało 65% kosztów. Stowarzyszenie organizowało

też raz do roku sprzątanie naszego pasa zieleni, zakończone wspólnym ogniskiem z

pozostałości drzewek świątecznych i uschłych gałęzi - z kiełbaskami i piwem, gdy

młodzi zbieracze poszli już spać. Skończyło się to, gdy pojawił się zakaz palenia

ognisk, a GOAP zaczął odbierać choinki.” 

Jedna z pierwszych mieszkanek osiedla Parkowego/Strzeszyna Literackiego, lat 60+



Gdy pojawiło się więcej domów zaczęto obchodzić Imieniny Ulicy na sąsiedniej

ulicy  Lermontowa.  Już  nieżyjąca  pani  Iwona  Drozdowska  oraz  państwo  Ochoccy

uzyskiwali  zgodę na zamknięcie  ulicy  i  na  jeden wieczór  symbolicznie  zmieniali  jej

nazwę na Biesiadników.

Ulice na czas spotkań zmieniały swoje nazwy, zdj. Michał Mucha

Cała  infrastruktura,  bardzo  tymczasowa,  powstawała  też  dzięki  wysiłkowi

mieszkańców; wszyscy się tu znali, wszyscy się wspierali.
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“Każdy  z  mieszkańców  coś  sam  od  siebie  robił,  przygotowywał  jakieś

smakołyki, napoje. Na ulicy stawały wyniesione z domów stoły. I szliśmy wspólnie

biesiadować na ulicy, było nas wtedy około pięćdziesięciu osób. Dzieciaki roznosiły

do domu ulotki, bo dzieci się przyjaźniły

Jedna z pierwszych mieszkanek osiedla Parkowego/Strzeszyna Literackiego, lat 60+



“Pionierzy” i  „Budowniczy” mają  bardzo  podobne  doświadczenia,  choć  z

bardzo różnych okresów. Jedni i drudzy przecierali tu szlaki - zasiedlali lub budowali

domy  w  szczerym  polu,  przy  braku  jakiejkolwiek  tkanki  miejskiej.  Ze  wspólnego

doświadczenia  wewnątrz  każdej  z  grup  rodziły  się  więzi,  które  dawały  poczucie

bezpieczeństwa i czyniły trudy codzienności możliwymi do pokonania. Bez sąsiedzkiej

pomocy, wsparcia, współpracy byłoby to niemożliwe.

Widok z osiedla Parkowego na Strzeszyn Grecki zdj. Dobrochna Bartkowiak-Nowak
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“Tu dzieci  grały  w piłkę,  na boisku,  które sami zrobiliśmy.  Chłopaki  sami

zaczęli,  bazę  też  sobie  budowali,  potem  ojcowie  się  włączyli.  Bywało,  że

przylatywało  dziesięć  dzieciaków  i  wołają:  Mamo,  pić!  A  mama  tylko  szklanki

wystawiała,  tam wtedy rosły jabłka i  mirabelki,  nikt nie zrywał to robiłam takie

napitki  dla  tych  dzieci.  Były  też  organizowane  kuligi  Skończyło  się,  gdy  pani

Drozdowska umarła, ludzi przybyło, nie było już tej integracji, nie było już takich

więzi.”

Jedna z pierwszych mieszkanek osiedla Parkowego/Strzeszyna Literackiego, lat 60+



Widok na blok  i okolice Strzeszyn Grecki, zdj Lucyna Sasiak

Co uderza w wypowiedziach tych mieszkańców, to towarzyszące powiększaniu

się  Strzeszyna  swoiste  poczucie  utraty.  W  relacjach  budowniczych  i  pionierów

obecna jest nostalgia za czasem bliskich sąsiedzkich relacji, które uległy wyraźnemu

osłabieniu wraz ze wzrostem liczby ludności. Niektórzy mieszkańcy Starego Strzeszyna

sygnalizują też poczucie, że miejsce utraciło prestiż, który dawała mu przed 89 rokiem

placówka naukowa, a niewiele zyskało w zamian - jest za dużo ludzi, kurczy się zieleń,

a autobusów czy bankomatu jak nie było tak nie ma.
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“Dla mnie najbliższy jest rejon ulicy Biskupińskiej, osiedle, które powstało w

latach 60., to pierwsze… Ja się tu urodziłam, mieszka tutaj cała moja rodzina, moje

rodzeństwo, my mieszkamy tu wszyscy razem. Sporo ludzi znam z czasów mojego

dzieciństwa, spotykamy się, rozmawiamy, choćby telefonicznie. Generalnie nie ma

takiego  miejsca,  gdzie  można  byłoby  się  spotkać  niezależnie  od  domu.  Zresztą

powiedzmy sobie szczerze, jest mało udogodnień na Strzeszynie Starym. Nie ma

prostych takich spraw jak porządny sklep, bankomat, poczta… z tym się wszyscy

borykamy.  Ja  kiedyś  działałam  w  radzie  osiedla  przez  kadencję,  walczyłyśmy  z

Panią Ewą z apteki o autobus 68, niestety nie udało nam się wtedy tego wywalczyć,

bo  rzekomo  przegubowy  autobus  nie  mógł  jechać  do  Strzeszyna,  mimo  że

zebrałyśmy ponad 1000 podpisów, żeby ten autobus jechał.”

Mieszkanka Starego Strzeszyna 

“Widzę  zmiany  jakby  na  gorsze…  większa  urbanizacja,  zabudowa….  Dla

ludzi,  którzy  tu  przyjeżdżają  i  chcą  zamieszkać,  to  jest  jakby  rarytas,  bo

przyjeżdżają w miejsce, które jest otoczone zielenią, lasem czy jeziorami… i fajnie…

natomiast  my  jako  mieszkańcy…  i  do  tego  jako  leśnik  patrząc  z  boku,  to  nic

dobrego to nie jest, bo każde 100 następnych osób to jest 50 samochodów, 20-30

psów, rowerów… to zadeptywanie tego lasu… Wiemy też,  że mimo naszych tam

firmowych  wskazań  przy  planach  zagospodarowania…  chcielibyśmy  te  tereny

zalesić. Kiedyś potrafiono o tym pomyśleć, teraz miasto chce zabudować tereny,

które można sprzedać za dobre pieniądze. Teren lasu się nie powiększa, są działki

budowlane.” 

Mieszkaniec Strzeszyna, leśnik 



Trzecia fala 

Osadnicy “trzeciej fali” nie musieli już zaczynać “od zera”, brodząc po kostki w

błocie - zasiedlili osiedle bardziej już okrzepłe i tętniące energicznym rytmem, mimo

trwających  do  dzisiaj  braków  w  podstawowej  infrastrukturze  komunikacyjnej,

edukacyjnej, kulturalnej. 

Wśród  nowych  mieszkańców  dominują  osoby  z  dziećmi. Mieszka  tu  wiele

rodzin  z  trójką  lub  większą  liczbą  dzieci.  Ceną  za  bliskość  zieleni,  która  ich  tu

sprowadziła,  jest  konieczność  borykania  się  ze  wspomnianymi  już  problemami.  

Brak dostatecznej liczby miejsc w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oznacza

dla nich konieczność codziennego wożenia dzieci - z pokonywaniem “wąskich gardeł”

jakimi są przejazdy kolejowe - na osiedla sąsiednie lub do centrum miasta. To korkuje

wszystkie drogi, wymusza posiadanie samochodu - bo komunikacja zbiorowa też tu
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Jak  się  tutaj  przeprowadziłam  –  na  Stary  Strzeszyn  -  10  lat  temu,  to

przejeżdżałam ulicą Biskupińską od strony Podolan, był zagajnik po lewej stronie.

Pamiętam, że wjechałam sobie tam samochodem w taką dróżkę polną, żeby zrobić

trochę zdjęć.  Tak  mi  się  tam ten dziki  teren podobał.  Niestety  na koleinach,  w

kałuży i w glinie utknęłam autem. Wezwałam taxi, żeby mnie wyciągnęli. Pomógł mi

jakiś pan, który był na spacerze z psem. Byłam bardzo zdziwiona co on tam robi z

dala od domów… myślałam, że za tym zagajnikiem są pola… Okazało się, że tam

rośnie osiedle. Dzisiaj to miejsce jest nie do poznania… pełno bloków. Natomiast od

ulicy Wańkowicza była ścieżka na skróty na ulicę Literacką (kawałek przed rondem

się wychodziło), była tylko ścieżka i pełno młodych drzewek… Nie ma już prawie

żadnego, za to wyrosło kilkadziesiąt domów.”

Mieszkanka Starego Strzeszyna 



słabo  działa  (jedna  linia  autobusowa  z  każdej  części  osiedla,  brak  buspasa,  brak

bezpiecznej drogi rowerowej).

Z dziećmi, z nastolatkami

Opiekunowie dzieci to grupa mieszkańców od dawna bardzo aktywna w życiu

osiedla.  To  oni  często  inicjowali  działania  mające  na  celu  zarówno  integrację

mieszkańców jak też zorganizowanie przestrzeni zabaw i rekreacji. To właśnie rodzice

zakładali m.in. Stowarzyszenie Strzeszyn dla dzieci.

Jest  to  też  grupa  najczęściej  udzielająca  odpowiedzi  w  badaniach  ankietowych,  co

wiąże się z jej aktywnym udziałem w osiedlowych wydarzeniach oraz stale wzrastającą

liczebnością.  Są w niej  zarówno rodzice jak i  dziadkowie,  którzy często zajmują się

wnukami w ciągu tygodnia lub w weekendy.

 Rodzice zwrócili też uwagę na brak miejsca dla młodzieży, w którym mogłaby

czuć się swobodnie.  Od kilku lat powstają w przestrzeni osiedla miejsca do ćwiczeń,

street workaut - jednak nie są intensywnie użytkowane. Być może przyczyną jest brak

osoby animatora, trenera. Mamy jednak podstawy sądzić, że młodzi ludzie poszukują

po prostu innych, samodzielnie kreowanych aktywności. 
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“Zdarza mi się też wziąć udział w jakiś animacjach które były w tym roku

robione w Mobilnym Instytucie Kultury. Bardzo mi się one podobały i uważam, że

jest bardzo fajna inicjatywa. Bywałam na tych spotkaniach z wnuczką …”

 mieszkanka Strzeszyna Greckiego

“Lubię plac zabaw przy górce. Zawsze tam chodzę,  jak jestem u Babci”

wypowiedź,   dziewczynki 9 lat, w trakcie 



Znalezienie  porozumienia  i  rozwiązania  opisanych  sytuacji,  jest  jednym  z

wyzwań dla lokalnej społeczności i wspierających ją instytucji.
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“To było przy tamtej budowie, na odosobnieniu, w krzakach. Młodzi ludzie

sami  sobie  porobili  ławki,  stołki,  grilla.  Byliśmy  pod  wrażeniem  pomysłowości,

kreatywności i zaradności. Jedynie był taki problem, że mieli tylko jeden kosz (...) i

worki  na  śmieci.  Choć  później  ciężko  im  było  te  ciężkie  worki  zabrać  i  to

powodowało problem. Tak naprawde oni nikomu nie przeszkadzali, bo do budowy

daleko,  do  drogi  daleko,  żadnej  zabudowy  tam  nie  ma  aby  faktycznie  komuś

utrudniali życie. Niemniej ludzie robią zdjęcia i wysyłająsłużbom, że w piatek o tej i

tej godzinie konkretnie ma być radiowóz bo tam jest zgrupowanie młodzieży…”

 mieszkanka Strzeszyna Wojskowego, w trakcie  spotkania sieciującego organizowanego

przez CIL Strzeszyn

“To było przy tamtej budowie, na odosobnieniu, w krzakach. Młodzi ludzie

sami  sobie  porobili  ławki,  stołki,  grilla.  Byliśmy  pod  wrażeniem  pomysłowości,

kreatywności i zaradności. Jedynie był taki problem, że mieli tylko jeden kosz (...) i

worki  na  śmieci.  Choć  później  ciężko  im  było  te  ciężkie  worki  zabrać  i  to

powodowało problem. Tak naprawde oni nikomu nie przeszkadzali, bo do budowy

daleko,  do  drogi  daleko,  żadnej  zabudowy  tam  nie  ma  aby  faktycznie  komuś

utrudniali życie. Niemniej ludzie robią zdjęcia i wysyłająsłużbom, że w piatek o tej i

tej godzinie konkretnie ma być radiowóz bo tam jest zgrupowanie młodzieży…”

 mieszkanka Strzeszyna Wojskowego, w trakcie  spotkania sieciującego organizowanego

przez CIL Strzeszyn

“To było przy tamtej budowie, na odosobnieniu, w krzakach. Młodzi ludzie

sami  sobie  porobili  ławki,  stołki,  grilla.  Byliśmy  pod  wrażeniem  pomysłowości,

kreatywności i zaradności. Jedynie był taki problem, że mieli tylko jeden kosz (...) i

worki  na  śmieci.  Choć  później  ciężko  im  było  te  ciężkie  worki  zabrać  i  to

powodowało problem. Tak naprawdę oni nikomu nie przeszkadzali, bo do budowy

daleko,  do  drogi  daleko,  żadnej  zabudowy  tam  nie  ma  aby  faktycznie  komuś

utrudniali życie. Niemniej ludzie robią zdjęcia i wysyłają służbom, że w piątek o tej i

tej godzinie konkretnie ma być radiowóz bo tam jest zgrupowanie młodzieży…”

 mieszkanka Strzeszyna Wojskowego, w trakcie  spotkania sieciującego organizowanego

przez CIL Strzeszyn

“To samo jest nad Rusałką.  Młodzi rowerzyści robią sobie na tych ścieżkach

w  lesie  albo  bandę  z  drewna,  albo  hopki,  aby  móc  podskoczyć…  I  chłopaki

regularnie je kopią, a leśnicy im regularnie burzą.  Aby nie było wątpliwości  -  w

pandemii wszystko zostało zburzone. Bo nie wolno. (...) A konstrukcje były z ziemi, z

drewna, ekologiczne.”

 mieszkanka Strzeszyna Greckiego, w trakcie  spotkania sieciującego organizowanego

przez CIL Strzeszyn

“Czyli jedynie co możemy zrobić - wniosek jest taki - jeśli młodzi ludzie mają

swoje  inicjatywy  oddolne  to  my,  jako  dorośli  możemy  im  pomóc.  Możemy  im

pomóc i ochronić to, co zrobili bo sami nie mają możliwości.”

 głos psychologa, w trakcie  spotkania sieciującego organizowanego przez CIL Strzeszyn



Warto  może  na  to  zagadnienie  spojrzeć  szerzej:  organizowane  na  osiedlu  zajęcia

sportowe  dla  dzieci  i  młodzieży  cieszą  się  dużym  zainteresowaniem,  jednak  i  tu

brakuje  przestrzeni,  w  której  młodzi  ludzie  mogliby  swobodnie np.  pograć  w

piłkę. Boiska “orlikowe” są wynajmowane na potrzeby zajęć zorganizowanych i często

dzieci są wypraszane.

Jednak  nieformalne  boiska  i  miejsca  zabaw były  tworzone  także  przez  samych

mieszkańców “od zawsze”, jednak przestrzeń osiedlowa, w której jest to możliwe coraz

bardziej się kurczy.

Tradycja  budowania  szałasów  powróciła  na  nowo w  okresie  pandemii,  gdy

długo  były  zamknięte  place  zabaw.  Powstały  ich  na  okolicznych  terenach  leśnych

dziesiątki.  Ich  budowniczowie  zaspokajali  jednocześnie  potrzebę  twórczej  zabawy,

ruchu i kontaktu z naturą.

Warto dodać, że na Starym Strzeszynie mieści się też Dom Dziecka nr. 3. Jest

identyfikowany  jednak  tylko  przez  mieszkańców  Starego  Strzeszyna  -  położony  na

uboczu,  w  segmencie  szeregowca,  ogród  wokół  niego  jest  otwarty  dla  osób  z

zewnątrz. I został nagrodzony w konkursie „Zielony Poznań”.
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"Jak byłam mała osiedle kończyło się na budynkach przy Horacego, dużo łąk

było wokół i budowaliśmy szałasy"

mieszkanka wychowana na Strzeszynie Greckim



„Lokalsi”

W  badaniach  grupami,  które  są  najliczniej  są  reprezentowane  to: dzieci  i

nastolatkowie, rodzice oraz seniorzy.  Wynika to zarówno z tego, że były to grupy

najchętniej biorące udział w wydarzeniach na osiedlu ale też najczęściej deklarujące

chęć udzielenia wywiadu.

Wśród osób objętych badaniem wyróżnia się też grupa, która pracuje na osiedlu 

tworząc lokalne biznesy,  prowadząc własne firmy w domach czy  pracując zdalnie np.

w IT (także już przed okresem pandemii). Wśród nich są też emigranci.

Wszystkie te grupy dzieci, rodziców, seniorów, pracujących mają motywację aby

zaspokajać  swoje  potrzeby  lokalnie,  stają  się  “lokalsami”.  Osoby  bezdzietne,

młodzież,  studenci,  aktywni  zawodowo  poza  osiedlem  w  większości  realizują  je  w

mieście - od zakupów, przez edukację po kulturę.

Autorom  nie  udało  się  przekonać  do  udziału  w  badaniach  przedstawicieli

działkowców,  wojska czy starszej młodzieży. Wynika to z zarówno z hermetyczności

tych grup jak też z potrzeby budowania zaufania w dłuższej perspektywie czasowej.

Konieczna będzie zatem pogłębienie badań w oparciu o już nawiązane znajomości. 
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“Przed  pandemią,  praktycznie  od  zakończenia  studiów,  większość  część  dnia

roboczego pracuje w swojej  firmie i  mam biuro w domu. To mi ułatwia łączenie życia

rodzinnego z zawodowym, a mam troje dzieci...” 

mieszkanka Strzeszyna Literackiego
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Jak wyobrażasz sobie Strzeszyn? 

[na podstawie map wyobrażeniowych sporządzonych z mieszkańcami]

Mapa wyobrażeniowa,  mapa poznawcza,  mapa mentalna –  zbiór  wyobrażeń  danej

jednostki  (osoby)  lub grupy zawierający  informacje  o  przestrzennej organizacji  zjawisk.

Wyobrażenia te spełniają funkcję mapy i stanowią jednocześnie podstawę wielu ludzkich

zachowań w przestrzeni. Podejmowane bowiem przez ludzi decyzje przestrzenne wynikają

ze znajomości przestrzeni oraz z wartości przypisywanych jej elementom.

Obecnie Stary  i Nowy Strzeszyn łączy - obok nazwy - ulica Wańkowicza i nie do

końca przejezdna główna  ulica osiedla - Literacka,  szkoła (na Nowym) i 2 przedszkola

- jedno przy Biskupińskiej, drugie na Nowym Strzeszynie, lecz poza tym obie części są

autonomiczne i mają ze sobą mało kontaktu. Bo Stary i nowy Strzeszyn  mają inne 

autobusowe połączenia z miastem, korzystają z innych stacji  kolejowych, należą do

różnych parafii, i  dopiero niedawno połączone zostały ciągiem komunikacyjnym,  z 

którego  mogą  swobodnie  korzystać  nie  tylko  samochody,  ale  również  piesi  i

rowerzyści. 

Podział ten jest bardzo wyraźny w świadomości mieszkańców. Myśląc o Strzeszynie

myślą o zamieszkanej przez siebie części, a “ta druga część” to bardzo często terra

incognita.  Na zebranych szkicach wyobrażeniowych objawia się to w postaci pustych

miejsc, które średniowieczni kartografowie oznaczaliby inskrypcją tu żyją smoki.

Dla mieszkańców nowego  Strzeszyna Stary  Strzeszyn  to  zabudowania  po

drodze nad jezioro Strzeszynek, pętla autobusowa, przydrożne figura na wjeździe w 

Wańkowicza,  czy  też  ostatnia  Żabka  po  drodze  nad  jezioro.  Mieszkańcy  Nowego

Strzeszyna  proszeni  o  naszkicowania  mapy osiedla  ograniczają  się  co  najwyżej  do

strzałki, którą zaznaczają drogę nad jezioro Strzeszynek. 

Ulica  Wańkowicza   jest  zaznaczana  głównie  przez  rowerzystów, 

spacerowiczów i biegaczy, oni też zwykle zaznaczają na szkicach Strzeszyna drogę nad

Strzeszynek.  Głównym  ciągiem  komunikacyjnym  nowego  Strzeszyna  jest
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zdecydowanie  ulica Literacka, która powinna łączyć ulicę Koszalińską   z Biskupińską 

czyli Stary i nowy Strzeszyn  i która ciągle jest trudno przejezdna. Tutaj przebiegają 

linie autobusowe nr 164 i 170.  Przy ulicy Literackiej znajduje się większość punktów

orientacyjnych, czyli takich obiektów, które służą do lokalizacji i identyfikacji obszaru: 

przystanki  autobusowe,  sklep,  apteki,  przychodnia  Hipokrates,  pętle  autobusowe

stara i nowa.  Jednakże jedynymi punktami orientacyjnymi, które można zobaczyć z

dalszej odległości są wieża kościelna  oraz wieża zegarowa na osiedlu wojskowym

Na  osiedlu  można  też  wyróżnić  mało  zróżnicowane  obszary  o  podobnym

charakterze  zabudowy  -  obszary  domów  jednorodzinnych,  szeregowców,

apartamentowców  czy  bloków.  Z  powodu  braku  punktów  orientacyjnych  są  one

trudno  rozpoznawalne  i  bardzo  często  mieszkańcy  Strzeszyna  nie  są  w  stanie 

zapamiętać  położenia  poszczególnych  ulic,  nawet  tych  położonych  w  niewielkiej

odległości.  Trudno też  przypomnieć sobie czasami  czy chodziło  o   Hezjoda, Homera

czy Horacego. Mieszkańcy Strzeszyna  darzą swoje osiedle ciepłymi uczuciami,  co

znalazło  swój  wyraz  między  innymi  w  czułych  wpisach  do  “Strzeszyniańskiego

Sztambucha”   jak chociażby:

 “Napił się dziadek ciepłego winka i gonił babcię wokół Strzeszynka”,

 “Życzę mieszkańcom Strzeszyna rozwoju zieleni w enklawie zieleni.”

     

Osiedle Strzeszyn czyli jakie?
Poniższe zestawienie powstało w oparciu o przeprowadzone ankiety, uwagi w

trakcie  rysowania  map  wyobrażeniowych,  wywiady  pogłębione  oraz  rozmowy  w

trakcie spacerów, wydarzeń, konkursów fotograficznych realizowanych na osiedlu w

2020 roku.

Mieszkańcy  Strzeszyna  doceniają  walory  swojego  osiedla,  przede  wszystkim

przyrodnicze, rekreacyjne.

Do najczęściej wymienianych walorów Strzeszyna mieszkańcy zaliczają:

• “cisza,  spokój,  czyste  powietrze  ,  miejsca,  gdzie  można  być  z  samym  sobą  i

pomyśleć”, 
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• bliskość jezior, lasów, natury, “dużo zieleni”, łąki

• bliskość miejsc rekreacyjnych: Rusałka - Strzeszynek 

• dużo dróg rowerowych, ścieżek polnych i leśnych

• place zabaw, miejsca gdzie można rodzinnie spędzić czas,  “górka na sanki”, drzewa

do wspinania

• mało reklam, bilbordów, banerów, miejscami ciekawa architektura

Mieszkańcy  myślą  z  niepokojem  o zagęszczającej  się  zabudowie  i  stale

rosnącej liczbie mieszkańców. Mieszkańcy obawiają się zatem:

• dużej ilości nowych bloków (blokowiska, drugie Rataje)

• zniszczenia terenów zieleni  i  walorów przyrodniczych oraz rekreacyjnych  (za

mało  miejsca  dla  zwierząt,  które  przychodzą  na  osiedle  tak  jak  dziki  i  niszczą

trawniki

• zbyt wielu ludzi nad jeziorami

• napływu nowych, nieznanych  mieszkańców

• braku wolnych przestrzeni i zbyt ścisłej zabudowy

35

“Podoba mi się to, że jest tutaj dużo ścieżek rowerowych i to, że można nimi

bezpiecznie dojechać w rewelacyjne przyrodniczo miejsca, jak Jezioro Strzeszyńskie,

Rusałkę,  czy  Park  Sołacki  oraz  na  przepiękną  polanę  przy  szkółce  jeździeckiej

(można poczuć się tam, jak na górskiej  polance).  Cudowne jest  to,  że wystarczy

przejść  przez  ulicę,  by  być  w  lesie.  Bliskość  natury  sprawia,  że  jest  tu  bardzo

przyjemnie i można się zrelaksować. Strzeszyn to fantastyczne miejsce, aby młody

człowiek mógł poznawać przyrodę i obserwować, jak się zmienia wraz z porami

roku. Bardzo też lubimy jeździć do naszego użytku ekologicznego - jest to bardzo

dobrze i przemyślanie zagospodarowane miejsce”

mieszkanka nowego Strzeszyna, mieszka od roku



• zbyt dużego ruchu na Literackiej, korków w godzinach wyjazdów i przyjazdów

do pracy i szkół

Miejsca ulubione na osiedlu:

Mieszkańcy proszeni o  wskazanie swoich ulubionych miejsc na Strzeszynie

wskazywali  konkretne  miejsca  i  przestrzenie.  Wybór  zależał  oczywiście  od  takich

czynników  jak  wiek,  uprawiane  sporty,  posiadanie  psa,  miejsce  i  długość  czasu

zamieszkania, wiek dzieci czy używane środki lokomocji. Wyzwania przed jakimi stanęli

w czasie pandemii miłośnicy spacerów i podziwiania piękna przyrody, w tym sławetne

zamknięcie  lasów  zaowocowały  odkryciem  nowych,  mniej  zatłoczonych  obszarów,

takich jak pas zieleni przy torach kolejowych od stacji  Podolany po  stację Strzeszyn,

czy  przepiękna aleja  przy  ulicy  Jastrowskiej  i  Wałeckiej.  W nowej  części  Strzeszyna

wskazywano również Park Edukacji Ekologicznej oraz teren pomiędzy ulicą Owidiusza

a Horacego.

Miejsca, których brakuje:

Komunikacja

• połączenia  autobusowego  między  Nowym i  Starym Strzeszynem oraz  z  Suchym

Lasem

• połączenia autobusowego do szkoły i przedszkola
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“Chciałabym,  żeby  utrzymano  jednak  taki  green,  taki  zielony  punkt

Poznania, bo tego tutaj brakuje. Poznań się rozrasta i powiedzmy sobie szczerze

ludzie szukają takich miejsc. Coraz więcej osób uprawia sport, biega czy jeździ na

rowerze. Ja to obserwuję. Kiedyś było mało ludzi i rzadko kogoś się spotykało w

lesie.  Dzisiaj  są tysiące ludzi..,  także brakuje takich miejsc.  Niekoniecznie trzeba

wszystko sprowadzać do Strzeszynka czy Rusałki”

wywiad z mieszkanką, która mieszka na Starym Strzeszynie od dzieciństwa



• ścieżek rowerowych na odcinku Literacka-szkoła, Strzeszyn-Strzeszynek,  Strzeszyn-

Rusałka, Strzeszyn-Suchy Las - bezpieczny przejazd z dziećmi

• bezpiecznej drogi rowerowej do centrum 

• wiaduktu  na  Golęcinie,  który  ułatwiałby  dojazd  do  centrum miasta,  ale  również

zapewniał drogę życia dla karetek i straży pożarnej

• utwardzenia i oświetlenia części ulic

Edukacja, kultura, miejsca spotkań

• drugiej szkoły - obecna jest przepełniona

• pełnowymiarowe  boisko  do  piłki  nożnej  (koło  Biedronki)  klubu  młodzieżowego

Naprzód Strzeszyn

• biblioteki, czytelni, kawiarni, świetlicy

• domu kultury, miejsca gdzie można by się spotkać na neutralnym gruncie

• miejsca spotkań, koncertów,  warsztatów, pokazów filmowych

• miejsca gdzie można by spędzać czas z dzieckiem, gdy jest zimno

• miejsca do wypicia kawy na świeżym powietrzu

Infrastruktura

• miejsc parkingowych  i  postojowych przed sklepami wokół centrum i przychodnią

lekarską

• stacji benzynowej

• drogerii i sieciówek odzieżowych

• sklepów bliżej Puszkina i na Starym Strzeszynie

• publicznych toalet przy placach zabaw

• mało koszy na śmieci, brak segregacji śmieci

• posterunku policji na osiedlu

 

Symbol Strzeszyna

Na pytanie o symbol Strzeszyna większość odpowiadających nawiązywała do

walorów  przyrodniczych i rekreacyjnych, które były wymieniane przez wszystkich

wcześniej w  trakcie rozmowy, jako najważniejsze zalety miejsca. Wskazywano zatem
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na drzewa zieleń,  lasy,  łąki,  w  tym  poszczególne  gatunki  jak  koniczyna,  brzoza

samosiejka,  jeziora lub  konkretnie  jezioro  Strzeszynek,  a  nawet  powietrze.  Ze

zwierząt  wymieniano  dzika,  chodź wspominano również o ptakach,  pojawił  się też

rower oraz określenie slow life.

Podsumowanie wypowiedzi na temat symbolu Strzeszyna udzielanych przez dzieci i dorosłych 
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Jak  można  zauważyć,  wśród  zebranych  propozycji  rzadko  zdarzają  się  elementy

wydawałoby się specyficzne dla Strzeszyna -  figura na podstawie w kształcie pieca

chlebowego  przy ul. Biskupińskiej, kościół Parafii Oo. Pio  - kiedyś w otoczeniu pól,

obecnie coraz bardziej w otoczeniu bloków czy park edukacyjny przy szkole.

Budynek kościoła Parafii OO. Pio przez lata dominował  wyrastając spomiędzy pól, zdjęcie z strony parafii

Strzeszyn razem czy osobno?

Badania dotyczące odbioru przez mieszkańców przestrzeni  pokazują na duże

znaczenie jakie przykładają oni  do walorów przyrodniczych i rekreacyjnych. Zalety

te  miały  niewątpliwie  duże  znaczenie  przy  wyborze  miejsca  zamieszkania.  Cisza  i

spokój związane są z  faktem, iż  osiedle leży na uboczu,  co stanowi z kolei  główną

niedogodność komunikacyjną.  Jednocześnie jednak zasoby przyrodnicze i rekreacyjne

nie zawsze są w pełni poznane, nawet w przypadku wieloletnich mieszkańców. Słaba
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orientacja  przestrzenna,  jaką  można  było  zauważyć  w  trakcie  tworzenia  szkiców

wyobrażeniowych,  może  z  jednej  strony  wynikać  z  małej  liczby  punktów

orientacyjnych czy z krótkiego stażu na osiedlu. Z drugiej strony - brak znajomości

terenu dotyczy zwykle przede wszystkim “tej drugiej” części Strzeszyna.

Badania pokazały bowiem wyraźnie, że dla mieszkańców Strzeszyn składa

się  z  dwóch autonomicznych części  połączonych wspólną nazwą.  Mimo, że w

ciągu z górą ćwierćwiecza nowe osadnictwo podeszło już do ulicy Biskupińskiej,

jednej z głównych ulic Starego Strzeszyna, nadal mieszkańcy nie mają poczucia

wspólnoty. 

Różnice  pomiędzy  Nowym a  Starym Strzeszynem zachowywały  się  nawet  w

warstwie językowej, która podkreśla wiejski rodowód najstarszej części osiedla.

Mieszkańcy obu części  Strzeszyna świadomi są  bowiem  braków w zakresie

organizacji  przestrzeni  publicznej. Szczególnie  podkreślony  jest  brak  miejsc

umożliwiających  spotkanie  i  wzajemną  integrację  mieszkańców,  szczególnie  w

chłodnych porach roku. Taką rolę spełniały dla parafian domy parafialne i otwarte dla

mieszkańców  wieczorami  bądź  w  czasie  festynów  placówki  edukacyjne  a  w

szczególności  boisko i  sale gimnastyczne szkoły podstawowej.  Miejsca te już przed

pandemią były niewystarczające i  nie zaspokajały potrzeb.  Stworzona lista potrzeb

jest długa, lecz jednocześnie mieszkańcy są w różnym stopniu świadomi, w jaki sposób

można starać się o realizację tych potrzeb. 
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“Jaka  jest  różnica  pomiędzy  Starym  a  Nowym?  Mieszkańcy  starej  części

mieszkają w Strzeszynie, a nowej na Strzeszynie”.

wywiad z mieszkańcem Starego Strzeszyna



Oswoić chaos

Obraz powstały z tego badania jest zbieżny z tym, który wyłania się z wywiadów

i  innych  działań  przeprowadzonych  z  mieszkańcami.  Chaos  przestrzenny,  który

utrudnia  osiągnięcie  spójności  społecznej  pokrywa  się  z  chaosem  w  obrębie

nazewnictwa  poszczególnych  miejsc.  Te  same  przestrzenie  nazywane  są  w  różny

sposób,  co  związane  jest  z  nadawaniem  odmiennych  nazw  przez  deweloperów,

administrację  i  samych  mieszkańców  (np.  Osiedle  Parkowe,  Strzeszyn  Literacki,

Strzeszyn Poetycki).

Greccy  i  rzymscy  patroni  ulic  nie  są  znacząco  osadzeni  w  świadomości

mieszkańców, brakuje dla nich lokalnego kontekstu kulturowego. Nawet starsi stażem

mieszkańcy Strzeszyna Greckiego nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, skąd wziął się

pomysł na antyczne nazwy ulic. Padały propozycje przybliżania postaci patronów.

 

Karta z gry miejskiej realizowanej przez CIL Strzeszyn przy współpracy Pracowni Edukacyjnej SAMO-dzielni

oraz Projekt Zieleniak w trakcie Noc Bibliotek na Strzeszynie
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W trakcie  wydarzenia “Chodnikowe galerii” pytaliśmy dzieci, gdzie mieszkają i

zachęcaliśmy do stworzenia takiego obrazu. Dzieci czasem nie udzielały odpowiedzi -

nie dlatego, że nie znały miejsca, ale dlatego, że nie potrafiły prawidłowo wymówić

jego nazwy. Już sama nazwa osiedla - Strzeszyn - jak też greckie i rzymskie nazwiska

sprawiają trudność nie tylko najmłodszym.

Jakiś czas temu na mapach Google wprowadzone zostały dodatkowe nazwy dla

placów  zabaw,  miejsc  charakterystycznych  (np.  jeziorek).  Miały  humorystyczny

charakter, ale były próbą uporządkowania i oswojenia przestrzeni wokół. Ułatwiały

też komunikację, gdyż łatwiej umówić się “na placu Radosnym” niż na “placu zabaw

pomiędzy  Owidiusza  a  Horacego”.  Choć  nazwy  zostały,  niestety,  usunięte  z  samej

mapy, zapadły w pamięć, co znalazło odbicie w wypowiedziach mieszkańców.

W  wywiadach  przeprowadzonych  w  trakcie  pracy  nad  diagnozą  potrzeb

społecznych  ujawniła  się  potrzeba  poszukiwania  ‘tożsamości  miejsca”  oraz

spisania historii osiedla.

”
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Chłopiec: “...mieszkam na Arystofanesa”

Mama: “Długo się tego uczyliśmy...”

rozmowy w trakcie Galerii Chodnikowych

„Ulubione miejsce? Plac zabaw Radosny!”

odpowiedź ankietowa, mama z dzieckiem, mieszkająca na Strzeszynie od 15 lat



Mapa Strzeszyna zawierająca informacje nanoszone przez mieszkańców (początek realizacji w ramach CIL

Strzeszyn) 
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“Coś co mnie bardzo zainspirowało, a czym nie mam czasu się dokładnie zająć: 

Przeczytałam, że budynek stojący przy ulicy Lutyckiej, teraz już ruina, to stary młyn 

nad Bogdanką oraz że młyny nad tą rzeką w tym miejscu istniały już w 

średniowieczu. Jak to przeczytałam to się ucieszyłam, że Strzeszyn to nie jest tylko 

byłe czołgowisko, ale ma swoja dłuższą historię. Fajnie byłoby napisać taką historię 

Strzeszyna bo w następnym roku przypada 25-lecie rady osiedla  Strzeszyn.!”

mieszkanka Strzeszyna Literackiego
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Strzeszyn w akcji

Mieszkańcy obu części Strzeszyna angażują się w wiele działań i aktywności

animowanych  przez  Radę  Osiedla,  lokalne  stowarzyszenia,  parafie,  Caritas,  kluby

sportowe oraz w oddolne inicjatywy o bardzo różnym charakterze:

1.  Integracyjne,  rytualne, wzmacniającym  sąsiedzkie  więzi  -  cykliczne  festyny,

spotkania świąteczne, święta ulicy, wspólne ogniska

Plakat promujący XI Festyn Rodzinny (w 2020 roku festyn po raz pierwszy nie odbył się), strona SdD
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2. Kulturalne i edukacyjne dla dorosłych i dzieci  realizowane zarówno przez lokalne

placówki edukacyjne, mieszkańców jak też coraz częściej pojawiające się inicjatywy z

zewnątrz zauważające rosnącą potrzebę miejsca kultury np. działający od 2020 roku

Mobilny  Instytut  Kultury  prowadzony  przez  Stowarzyszenie  Miastoholizm

(https://mobilnyinstytutkultury.pl/blog/),  działania  realizowane  w  ramach  Estrady

Poznańskiej.

Podsumowanie wydarzeń realizowanych przy Mobilnym Instytucie Kultury – pierwszym choć czasowym 

miejscu kultury na Strzeszynie. Wydarzenie realizowane były przez stowarzyszenie Miastoholizm, Estradę 

Poznańską, Rade Osiedla Strzeszyn , Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci oraz CIL Strzeszyn, zdjęcie ze strony 

RO Strzeszyn
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https://mobilnyinstytutkultury.pl/blog/


Oryginalnym i lokalnym przedsięwzięciem jest też  Teatr ogródkowy Oli i 

Artura, prowadzony przez Alicję Grabowską-Sztych oraz Artura Sztycha zapraszający 

rodziców z dziećmi na spektakle teatralne do prywatnego ogrodu na Strzeszynie 

Greckim ( http://www.wierzbakplus.pl/teatr-ogrodkowy-oli-i-artura.html)

Zdjęcie ze spektaklu „Smok Wawelski” zamieszczone na grupie Niezależna Grupa Strzeszyńska na FB

Inną oryginalna inicjatywą jest Scout Camp Poznań będący połączeniem bazy 

kempingowej otwartej dla wszystkich chętnych z duchem skautingu. W ramach tego 

przedsięwzięcia rewitalizacji poddany zostanie stary, nieużywanego od wielu lat 

kemping przy Jeziorze Strzeszyńskim oraz powstanie baza dla Harcerskiego Szczepu 

Herkulesa działającego na terenie Podolan i Strzeszyna 

(http://scoutcamp.pl/2020/08/30/oboz-szczepu-herkulesa/
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http://scoutcamp.pl/2020/08/30/oboz-szczepu-herkulesa/
http://www.wierzbakplus.pl/teatr-ogrodkowy-oli-i-artura.html


3.  Sportowe –  zajęcia  sportowe  realizowane z  inicjatywy i  środków Rady Osiedla

Strzeszyn jak też przez nieformalne grupy (np. grupa Strzeszyn Biega - skrzyknięta za

pośrednictwem FB) czy grupy parafialne (np. Ferajna św. Moniki realizująca wspólne

wyjazdy  na  narty  biegowe  czy  wyprawy  kajakowe  -

https://www.facebook.com/Ferajna.sw.Moniki ).
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https://www.facebook.com/Ferajna.sw.Moniki


Informacje o wydarzeniach sportowych bezpłatnych, realizowanych przez Radę Osiedla Strzeszyn

4.  Działania  pomocy  wzajemnej -  akcje  organizowane  przez  grupy  związane  z

parafiami lub oddolnie przez osoby poprzez portale społecznościowe  np.: jak zrzutka

na  pomoc  dla  osoby  w  kryzysie  bezdomności,  pandemiczna  pomoc

sąsiedzka, zbieranie wody pitnej dla szpitala czy regularna zbiórka krwi w ramach. 

Post promujący zrzutkę dla Pana Henia, dzięki której zyska dach nad głową, akcja realizowana oddolnie

przez mieszkańców, informacje zamieszczone na Niezależnej Grupie Strzeszyńskiej na FB

Wiele  akcji  pomocowych  podejmuje  również  Szkolne  Koło  Caritas  Strzeszyn

(https://skcstrzeszyn.blogspot.com/) prowadzone przez Krzysztofa Tomiaka, wpierając

osoby samotne, chore, seniorów ale również angażując dzieci i młodzież do działania

na rzecz społeczności.
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https://skcstrzeszyn.blogspot.com/


Post  na

stronie Szkolnego Koła Caritas Strzeszyn, podsumowujący jedną z akcji realizowanych od kilku lat na osiedlu.

5.  Porządkowe - np.  wspólne sprzątanie okolicy, terenów zieleni realizowane przez

stowarzyszenia, Radę Osiedla ale też grupy nieformalne.

 

Mapa  śmieci  stworzona  wspólnie  przez  mieszkaniowców  zbierających  śmieci  w  trakcie  Sąsiedzkiego

Sprzątania Strzeszyna we wrześniu 2020
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6. Działania społeczne i polityczne na rzecz podjęcia realizacji poprawiających jakość

życia na osiedlu (np. budowa wiaduktu, szkoły, przedszkoli itp.)

Protest mieszkańców Strzeszyna w trakcie Sesji Rady Miasta, zdjęcia Michał Mucha

Protest mieszkańców dotyczący spływu zanieczyszczeń rowem Złotnickim do jeziora Strzeszyńskiego, zdjęcia

Michał Mucha
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Otwarcie Plażojady,  projektu zrealizowanego w ramach PBO ,  z  dużym zaangażowaniem członków Rady

Osiedla Strzeszyn,zdjęcia Michał Mucha

Plakat promujący projekty zgłoszone na PBO i polecane przez Radę Osiedla Strzeszyn, strona RO Strzeszyn

52



7.  Aktywności w ramach Klubu Seniora,

Seniorzy są ważną grupą, także z punktu widzenia instytucji, które stawiają sobie za

cel odpowiedź na społeczne potrzeby. Często są mniej mobilni, sporo czasu spędzają

na terenie osiedla, nierzadko mają więcej wolnego czasu niż zabiegani rodzice ale też

co  ważne  mają  doświadczenie,  którym  chętnie  się  dzielą  z  innymi  oraz  potrzebę

realizowania kontaktów społecznych.

Strona Strzeszyńskiego Klubu Seniora na portalu społecznościowym

Czasy zarazy

Badania  przypadały  na  czas  pandemii  COVID 19,  stąd  w trakcie  wywiadów

zadawaliśmy  też  pytanie  na  ile  obostrzenia  wpłynęły  na  relacje  sąsiedzkie  i

podejmowane aktywności. 
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Wiele osób już przed pandemią próbowało organizować sobie więc sobie życie

w sposób, który ogranicza migrację między osiedlem a miastem. W 2020 roku, gdy

pojawił się wirus, grupa ta znacznie się powiększyła. Z jednej strony wzrosło znaczenie

już  wcześniej  aktywnych  grup  społecznościowych  -  takich  jak  Nieformalna Grupa

Strzeszyńska,  z  drugiej mieszkańcy w dwójnasób docenili  tereny zieleni otaczające

osiedle  i  znaczenie  bliskości  obszarów  rekreacyjnych.  Szczególnie  podkreślali  to

rodzice wdzięczni, że mają szansę na zapewnienie dzieciom odpowiedniej porcji ruchu

na świeżym powietrzu oraz seniorzy, dla których ograniczenie kontaktów z ludźmi jest

szczególnie  dotkliwe  -  wielu  z  nich  nie  ma  dostatecznych  kompetencji  cyfrowych,

sprzętu  komputerowego,  więc  nie  są  w  stanie  zrekompensować  sobie  kontaktów

bezpośrednich kontaktami on-line.

Od początku pandemii sąsiedzi pomagali sobie w załatwianiu spraw, dbając o

relacje  i  dając  wsparcie.  W pandemii  dobra  organizacja  i  komunikacja  okazały  się
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“W  czasie  (pierwszej  fali)  pandemii  służyliśmy  sobie  (jako  parafianie)

wzajemnie pomocą,jeśli ktoś potrzebował zakupów, lekarstw, psa wyprowadzić czy

załatwić  coś  w  urzędzie  była  taka  organizacja,  że  mogliśmy  sobie  wzajemnie

pomóc,  wystarczyło  wykonać  telefon  i  woluntariusz  się  znalazł.  Ta  epidemia

powoduje nie tylko lęk przed koronowirusem ale wielką samotność,to może być

bardzo trudne dla niektórych., Mamy też taką panią co wszystkich seniorów raz w

miesiącu obdzwania pytając się, jak tam żyją, czego wam trzeba a czego nie trzeba,

jak się trzymacie.? Ta pani wszystkich seniorów obdzwania, poświęca nawet dwa

dni  na  to  aby  dowiedzieć  się,  czy  nie  trzeba  pomocy,  czy  po  prostu  podnieść 

podnieść na duchu, pogadać chociaż dziesięć minut, chodziło o to by zachować

kontakt bardzo żywy i to bardzo pomaga.

 x. Szczepan Łakomy,Proboszcz z parafii św. Moniki



bardzo  istotne.  Szereg  akcji  podjęły  dobrze  działające  już  wcześniej  grupy  przy

parafiach ale także szkolne jak  Szkolne Koło Caritasu Strzeszyn prowadzone przez

Krzysztofa  Tomiaka,  katechetę  z  Szkoły  Podstawowej  nr.1,  niosąc  pomoc  np.  przy

wyprowadzaniu psów czy robieniu zakupów. 

Wiele inicjatyw  zawiązywał;o się też oddolnie na grupach społecznościowych -

osoby które traciły prace oferowały swoje usługi np.:  szyjąc maseczki, piekąc chleb

mogły  liczyć  na  zainteresowanie  i  wsparcie  innych.  Pandemia  pokazała,

że w mieszkańcach drzemią różne umiejętności i duża doza kreatywności. 

Tablica  prezentująca  formy  aktywności  w  jakich  udział  brali  uczestnicy  spotkania  partnerskiego,

zorganizowanego w grudniu 2020 roku na platformie zoom przez CIL Strzeszyn

Wiele osób odczuwa nadal obawę związana z stanem epidemiologicznym, stąd

chętnie podejmują aktywności poza domem.  Lockdown nasilił  potrzebę kontaktu z

przyrodą, ruchu tak samo jak kontaktów towarzyskich.  Dla wielu mieszkańców

sposobem  czy  wręcz  rytuałem  stały  się  spacery  w  bliskim  gronie  lub  z

zaprzyjaźnionymi rodzinami z  sąsiedztwa. Badaczom najłatwiej  było się umówić na
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wywiad  proponując  wspólny  spacer.  W  ten  sposób  udawało  się  nam  poznać  też

miejsca w których badane osoby lubią przebywać lub jakie wykorzystują do codziennej

aktywności ruchowej, spacerów z psami itp.

Długie spacery po łąkach i polach, w czasie pandemii stały się  rytuałem – na zdjęciu jedno z miejsc chętnie

odwiedzanych przez opiekunów czworonogów
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“Umawiam  się  też  w  pojedynkę  na  spacery  Ludzie  boją  się  spotykać

pomieszczeniach zamkniętych i  ja też I  w ten sposób spacerując realizujemy też

naszą i dzieci potrzebę kontaktu społecznych.”

mieszkanka Strzeszyna Literackiego

“...czasem mogę  poświęcić  na  spacer  godzinę  a  zdarzyło  mi  się  nawet  3

godziny  jeżeli  byłam  z  kimś  z  tym  się  po  prostu  dobrze  gadało  i  wówczas

zwiedzałam dalsze rejony nawet idąc aż do Koszalińskiej.”

mieszkanka Streszyna Greckiego



57



58



Spoglądając w przyszłość

W ramach działań CIL Strzeszyn odbyło się  spotkanie partnerskie skupiające

osoby reprezentujące różne instytucje i grupy działające na osiedlu oraz mieszkańców

z różnych części osiedla. Spotkanie miało charakter warsztatowy i prowadzone było

metoda world cafe. W ramach niego uczestnicy odpowiadali na trzy kluczowe pytania:

- czego potrzebują ich zdaniem mieszkańcy oraz jakie potrzeby mieszkańców są już

zaspokojone ?

- w jakie działania angażują się, jakie działania inicjują?

- jakie wspólnie działania warto by zrealizować w następnym roku?

Na  podstawie  otrzymanych  odpowiedzi  oraz  badań  przeprowadzonych  przez  cały

okres trwania CIL Strzeszyn przygotowane zostały poniższe rekomendacje odnośnie

działań jakie  warto podejmować w następnych latach z społecznością Strzeszyna.

 

Tablica  prezentująca pomysły zbierane w trakcie  spotkania partnerskiego,  zorganizowanego w grudniu

2020 roku na platformie zoom przez CIL Strzeszyn
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1. Poprawa  przepływu informacji pomiędzy grupami społecznymi

Postulat polepszenia przepływu informacji  “o tym co dzieje się na Strzeszynie”

pojawiał  się  w wielu rozmowach i  na spotkaniach sieciujących.  Jest  on szczególnie

istotny w przypadku osób nie korzystających z Strzeszyńskich stron internetowych i

mediów społecznościowych, które stały najpopularniejszym źródłem wiedzy o osiedlu.

Warto zaznaczyć,  że  niektóre grupy na portalach są dedykowane tylko i  wyłącznie

konkretnym  grupom  mieszkańców  a  osoby,  które  chcą  do  nich  dołączyć  są

weryfikowane czy do niej należą np. forum dla mieszkańców AMW Kwatera.

Istotne  byłoby  zatem  dostosowanie  sposobu  informacji  do  typu  odbiorcy

np. dotarcie  do  osób  mniej  aktywnych  w  sieci,  zwłaszcza  seniorów  i  bardziej

hermetycznych  grup  społecznych  m.in  poprzez  ustawienie  tablic  umożliwiających

umieszczenie informacji.  Nadal skutecznym sposobem informowania jest również tzw

“gawęda” za zatem budowanie partnerstwa pomiędzy liderami, różnymi inicjatywami,

stowarzyszeniami działającymi na osiedlu

Nie  wszystkie  grupy  mieszkańców  zostały  objęte  badaniami,  z  powodów

związanych z stanem epidemiologicznym lub koniecznością budowania wzajemnego
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“Ważny byłby lepszy  przepływ informacji  dla  tych,  co nie  należą do tego

internetowego świata,  do tych mediów społecznościowych,  przez  które się  teraz

wszyscy o wszystkim informują a ja z nich nie chcę a nawet się boję korzystać.

Mogłaby  to  być  tablica  ogłoszeń,  tak  jak  kiedyś  była,  na  Literackiej  czy  tu  na

Wańkowicza, tam, gdzie ludzie chodzą na spacery, przy sklepach”

wywiad z seniorką  osiedla Parkowego



zaufania.  Celowe byłoby  zatem pogłębienie i kontynuowanie diagnozy  w  środowisku

m.in. działkowców, żołnierzy  czy  młodzieży. 

2. Budowanie partnerstw i przestrzeni społecznej

Jednym z założeń pracy ze społecznością lokalną jest budowanie i utrzymywanie

trwałych  partnerstw.  W  następnych  latach  celowe  będzie  zatem  kontynuowanie

spotkań  sieciujących oraz  wspólne  działania  zachęcające  mieszkańców  m.in  do

okrywania fyrtla czy realizacji wspólnych inicjatyw oddolnych.

Na  osiedlu  brakuje  instytucji  kultury  czy  przestrzeni,  w  których  mogliby

regularnie spotykać się strzeszynianie.  W ramach spotkania sieciującego pojawiły się

pomysł  dążenia  do  stworzenia kilku  małych  sąsiedzkich  przestrzeni,  które  były

odpowiadających  na  lokalne  potrzeby  najbliższych  mieszkańców.  Padały  pomysły,

które od lat pojawiają się w rozmowach, a które nie zostały dotąd zrealizowane np.

givebox,  ogród  społeczny,  szafy  do  bookcrosingu.  Pojawiały  się  też  pomysły  w

kontekście radzenia sobie ze skutkami pandemii.  Rolą Centrum Inicjatyw Lokalnych

byłoby zatem rozpoznanie jakie w tym zakresie są realne potrzeby i możliwości.
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“W pierwszym odruchu mam kiedy zaczął się lockdown  byłam przerażona

tym, że ludzie zaczną tracić pracę, nie będą mieli dochodów. Miałam myśl, że może

trzeba będzie uruchomić taką harcerską kuchnię…”

wywiad z mieszkanką z Strzeszyna Literackiego



3. Strzeszynek jako miejsce integrujące Stary i Nowy Strzeszyn

Teren wokół jeziora Strzeszyńskiego jest miejscem wspólnym i neutralnym dla

społeczności zarówno Starego jak też Nowego Strzeszyna. W poprzednich latach Rada 

Osiedla  Strzeszyn,  grupy  sąsiedzkie  organizowały  działania  integrujące

mieszkańców  m.in.  pierwszy  dzień  wiosny,  ogniska  patriotyczne.  Warto  byłoby  te

działania  nadal  kontynuować  dostosowując  do  warunków  epidemiologicznych.

Miejsce chętnie odwiedzane jest też przez grupy mieszkańców realizujących wspólnie

działania  oddolnie  (np.  przez  grupę  Strzeszyn  biega)  lub  w  ramach  zajęć

zorganizowanych np.: przez Radę Osiedla Streszyn

Strona grupy

Strzeszyn biega na  portalu FB

Jest to jedno z ulubionych przestrzeni wskazywanych przez osoby dorosłe jak i

dzieci  w trakcie wywiadów, ankiet. Wśród pomysłów jakie padały na spotkaniu 
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“Jezioro Strzeszyńskie, nad które prawie codziennie jeździmy rowerami wraz

z  mężem  i  2-letnią  córką.  Obowiązkowym  punktem  (oprócz  placu  zabaw)  jest

sprawdzenie, czy są kaczki “

wywiad z  mama przedszkolaka, mieszkanka Strzeszyna Wojskowego



4. “Moderator akcji społecznych”  

Przybywający do Strzeszyna “osadnicy” zawsze posiadali umiejętność samoorganizacji

- szczególnie gdy chodziło o zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Obecnie,  gdy  podstawowe  potrzeby  takie  jak  możliwość  zaopatrzenia  czy

dojazdu są w przypadku większości mieszkańców  zaspokojone pojawiają się potrzeby

wyższego  rzędu:  kulturalne  czy  estetyczne,  gdzie  już  nie  tak  łatwo  o  powszechną

mobilizację  dla  ich  realizacji  i  konieczne  jest  szukanie  wsparcia.  Nowo  przybyli

mieszkańcy potrafią wyliczyć szereg braków np. odpowiedniej ilości koszy na śmieci,

ale często nie wiedzą, że jeśli sami się nie angażują to mogą się ich nie doczekać. 

Rolę  takiego “pomocnika”  mógłby  też  pełnić  poradnik, w  którym można  by

znaleźć główne informacje na temat osiedla ale też odniesienia do stron urzędów,

instytucji czy też Rady Osiedla Strzeszyn, która inicjuje  dyskusje i konsultacje m.in na

tematy związane ze zmianami przestrzennymi.
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““Jak myśmy tu zaczęli mieszkać z mężem to była jednego roku tak potworna

zima, że nie było tu chleba… Był jakiś malutki sklep otwarty ze 2-3 godzinki, gdzie

sklepowa sprzedawała tam chleb i takie tam. Ale tej zimy nic tam nie dojechało.

Ludzie byli bez niczego… więc mój mąż wziął ciągnik i jechał na Golęcin przez pola,

tutaj gdzie teraz Greckie i dla całego tu osiedla przywoził chleb. To chyba był 78 czy

któryś co była ta zima stulecia. To były wąwozy śniegu. To tu nic nie dojeżdżało,

absolutnie.  (...)”  i  ja  mówię:  o  matko,  gdzie  my  tutaj  będziemy  ,  świat  zabity

deskami”

wywiad z  mieszkanka Starego Strzeszyna od 1961 



Strona internetowa Rady Osiedla Strzeszyn

Nieodzowna  byłaby  też  osoba  organizatora  społeczności  lokalnej,  jakie

działają  w  ramach  struktur  MOPR  w  innych  dzielnicach.  Tym  bardziej,  że  wśród

mieszkańców przybywa też obcokrajowców.
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“Teraz  to  ja  sama dbam o ten  nasz  pas  zieleni,  który  chyba miasto  nie

przejęło i jest ziemią niczyją. Potrzebne by było jakieś wsparcie na przykład ziemia

ogrodnicza  czy  nawóz  albo  pomoc  przy  wywozie  bio  -  odpadów  .  Do  mojego

pojemnika się nie mieszczą. Nie wiem jednak do kogo się o to zwrócić. Można by

też zaangażować odprowadzających dzieci do przedszkola w sprzątanie, może by

wtedy  bardziej  uważali,  co  dziecku  z  rączki  wypada,  ale  nie  wiem  jak  to

zorganizować. Potrzebny by był chyba moderator akcji społecznych” 

wywiad z seniorką  osiedla Parkowego



5. “Przewodnik po Starym i Nowym Strzeszynie”. Historie Strzeszyńskie. 

Wszystkie  wywiady,  jak  również  analiza  szkiców  map  wyobrażeniowych

pokazały  autonomiczność  starej  i  nowej  części  osiedla. Jeśli  zgodzić  się,  że  z

perspektywy socjologicznej, ścisła  integracja nie wydaje się możliwa, to warto uznać

odrębność  obu  części  i  raczej zachęcać  do  poznania  najbliższego  sąsiada oraz

wszelkich  atrakcji  przyrodniczych,  sportowych,  historycznych jakie  obie  części

Strzeszyna  mają  do  zaoferowania.  Możliwe,  że  zachęciłyby  nowoprzybyłych

mieszkańców  do  poznawania  dalej  położonych  miejsc  i  poprawić  ich  dość  słabą

znajomość również własnej części osiedla.
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“Pamiętam jako dziecko, jak to kiedyś się ludzie bardziej ze sobą żyli… na

jednym majątku prędzej było zebrane zboże z pola, to drugi przychodził pomagać,

bo na tych majątkach nie było maszyn… Bo to wszystko ludzkie ręce robiły kosami,

mendle  ręcznie  było  stawiane..  bo  przecież  maszyny  to  przyszły  później…jak

dopiero jak tu Instytut powstał…(...) Ludzie tutaj wszyscy pracowali na majątku, a

tak  to wszędzie były pola.”

wywiad z seniorką  urodzoną na Starym Strzeszynie 

“Stary i  Nowy Strzeszyn stanowią wyraźnie  zróżnicowane osiedla.  Są one

wewnętrznie zintegrowane. Natomiast jest wyraźna różnica, albo nawet wzajemne

słaba wiedza.  Wynika ona ze słabości kontaktów, pobytów w różnych celach, małej

liczby  powiązań  rodzinnych  i  towarzyskich.  Podział  ten  raczej  pozostanie,  W

przypadku Nowego Strzeszyna to wynika z orientacji mieszkańców na Poznań. Jest

on  ich  miejscem  pracy  czy  nauki.  Inna  jest  geneza  ludności  niż  w  Starym

Strzeszynie. Są to migranci z Poznania o słabym zasiedzeniu.”

wypowiedź seniora regularnie odwiedzającego Strzeszyn 



Mapa z trasa piesza w ramach gry miejskiej stworzona w ramach Nocy Bibliotek na Strzeszynie

Ciekawym  pomysłem  byłyby  inicjatywy  nakierowane  na  wspólne  działania

i realizowane  w  partnerstwie  przez  różne  grupy  aktywne  na  osiedlu  np.: przejazd

rowerowy  wzdłuż  Bogdanki,  rozbudowane  gry  terenowe.  Pomocne  byłoby  też

stworzenie  tworzenie lokalnej  mapy przedstawiającej  zarówno  ciekawe  atrakcje

przyrodnicze,  trasy  dla  rowerzystów,  biegaczy,  fotografów  jak  też  placówki

edukacyjne, sklepy czy inicjatywy sąsiedzkie. 

Warta  kontynuowana  jest  też  akcja “Dzień  dobry  Sąsiedzie”,  w  ramach  której

przedstawiane były osoby stojące na lojalnymi inicjatywami i przedsięwzięciami.

66



Przykład grafiki towarzyszącej akcji „Dzień dobry, Sąsiedzie” publikowanych w ramach działań CIL Strzeszyn 

Zebrane, w trakcie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami historie, są również

warte  opublikowania  bo  ich  znajomość  mogłaby  pomóc  w  budowaniu  poczucia

przynależności i zakorzenienia również u nowoprzybyłych mieszkańców. Tych właśnie

“o  słabym  zasiedzeniu”.  Historie  można  by  ująć  w  postaci  lokalnej  opowieści  o

miejscu i ludziach .

6. Działania na rzecz  dla kobiet

W trakcie zbierania wywiadów spotkaliśmy się kilkakrotnie z informacjami na

temat przemocy. Wywiady nie zostały zamieszczone ze względu na chęć zachowania
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“Warto by napisać historię Strzeszyna, bo w następnym roku przypada 25-

lecie rady osiedla  Strzeszyn”.

wywiad z mieszkanką Strzeszyna Literackiego”



anonimowości oraz emocje jakie towarzyszyły opowieściom. Przypuszczamy, że skala

zjawiska jest szersza stąd powinna zostać w następnym roku przebadana . 

Działania  pomocowe  wobec  przemocy  ekonomicznej,  emocjonalnej  czy

fizycznej  wykraczają  poza  możliwości  działania  Centrum  Inicjatyw  Lokalnych  i

wymagają wsparcia przez m.in MOPR.

Aby  wesprzeć  kobiety  padały  pomysły  zorganizowania  cyklu  warsztatów,

spotkań w ramach których mogłyby podszlifować umiejętności, poznać się, stworzyć

grupę na kształt “koła gospodyń miejskich” oraz przyjrzeć sobie samym.

7. Działania na rzecz młodzieży

 W odczuciu wielu rozmówców jest  to grupa najmniej  zadbana,  zwłaszcza w

okresie  pandemii.  W  ramach  dalszych  działań  należałoby  pogłębić  informacje  na

temat potrzeba ale też  motywacji do wspólnego działania. Rozmówcy byli zgodni, że

brakuje dla niej przestrzeni gdzie mogłaby swobodnie działać. 
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